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Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym 
Zamawiającym jest  Gmina Koźminek w imieniu, którego postępowanie prowadzi: Monika Nowak Inspektor
Adres: Ul. Kościuszki 7, 62 – 840 Koźminek
tel. (062) 76 37 085; fax.: (062) 76 37 207
NIP: 968-086-87-87
Regon: 250855417

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: Monika Nowak
stanowisko służbowe: Inspektor
tel.: (062) 76 37 007; fax.: (062) 76 37 207
	w zakresie dotyczącym zagadnień technicznych:

imię nazwisko: Wojciech Kinastowski
stanowisko służbowe: 	
tel./fax: (062) 75 73 929

3. Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie  przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2004 r. Nr 19, poz.177 z  póź. zm.) Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 p.z.p.

4.Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferty wariantowe i częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r.,poz. 177 z póź.zm.)

 Pisemność postępowania
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy  przekazują faksem.  Wykonawca lub Zamawiający przekazując  informację lub dokumenty faksem na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzają  fakt ich otrzymania.

8.  Wyjaśnienia
Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego  na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
     Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ
9.  Wniesienie protestu
      Zamawiający, wniesienie protestu, dopuszcza w formie pisemnej.

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.


II.  Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 

1. Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1/ Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych): "Remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Moskurni"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych elewacyjnych na budynkach ww. szkoły w zakresie obejmującym w szczególności:
1.Stary budynek szkoły
	Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą;
	Wykonywanie tynku fakturowego mineralnego strukturalnego (baranek) gr.2 mm;
	Wykonanie w części cokołowej tynku mozaikowego;

2.Nowy budynek szkoły
	Wykonanie tynku cementowo – wapiennego zatartego na gładko;
	 Wykonanie tynku fakturowego mineralnego strukturalnego (baranek) gr.2 mm.

Wykonanie  w części cokołowej tynku mozaikowego,
z wyłączeniem robót zewnętrznych: schody i pochylenia zewnętrzne oraz daszki nad wejściami, mających odzwierciedlenie w punkcie E3 Kosztorysu Nakładczego.

2/ Szczegółowy zakres prac określa: 
   a) kosztorys nakładczy – załącznik nr 5 do SIWZ
   b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7 do SIWZ
   c) projekt budowlano – wykonawczy – załącznik nr 8 do SIWZ

Przedmiot zamówienia posiada kod  CPV:
45110000-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
                                                                     

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia
     Zamówienie należy zrealizować w okresie od podpisania umowy do 15 października 2006 roku





III. Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy

Warunki udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
	posiadają na realizację przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność kredytową w  wysokości nie mniejszej niż 50 000 PLN

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
5) wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie;
6) udokumentują wykonane roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie;
7) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8) zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U. z  2001r, Nr 5, poz.42  ze zm.) 

Uwaga:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

Dokumenty wymagane w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VII pkt 1 i formie określonej w Części VI SIWZ:
1) Ofertę na formularzu oferty, o  treści zgodnej z określoną we wzorze - stanowiącym     załącznik Nr 1  do SIWZ
2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
 a) Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 Oświadczenie  o treści określonej w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1  i 2  ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru  określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ
 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy oraz pkt. 9 ustawy dla podmiotów zbiorowych, wystawionych nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
	informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi
	wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca
	wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji oraz zaświadczeniami dokumentującymi ich uprawnienia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

	mają w dyspozycji personel zdolny do wykonania zamówienia min.: jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
	Wykaz robót wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania oraz odbiorów wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3
	Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w    wykonaniu  zamówienia wraz z załącznikami uprawnieniami kierownika budowy i aktualnym zaświadczeniem o  przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15  grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U. z  2001r, Nr 5,  poz.42  ze zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4

g) Informację banku prowadzącego rachunek bankowy Wykonawcy, w której potwierdza się posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż          30 000 zł. wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Uwaga:
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej powinien złożyć dokumenty  zgodnie  z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r ( D. U. z  2004, Nr 71,poz. 646 )

3) Wypełniony kosztorys ofertowy – stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
4) Parafowany wzór umowy jako akceptacji jej treści i warunków wg załącznika Nr 6 do SIWZ.


	Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:


 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
 wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w cz. III pkt 2.2) od a) do d)  Specyfikacji muszą być złożone przez każdy podmiot w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji (lidera), pozostałe dokumenty przez lidera
	 podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów
 oferta oraz  wzór umowy muszą być podpisane przez wszystkie podmioty lub                 podmiot, o ile taka reprezentacja wynika z umowy, o której mowa w lit. a) i pkt 2)

Uwaga: Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.

 Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.:
 określenie celu gospodarczego,
 oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, 
 wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera);
 oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi), 
 zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego 

 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. 


IV. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny  brutto oferty zgodnie z § 5 umowy.
	 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( Dz. U. z  2004 r. Nr 54, poz. 535 )
 Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia;
 Wszystkie wartości  powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	 Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny oraz w przypadku, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 i 7.


V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Tryb  badania i  oceny ofert
Badania i  oceny  ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 

I etap:  badanie ofert w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w cz. III  pkt. 1 SIWZ Komisja będzie oceniała według zasady   “spełnia” “nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów (cz. III pkt 2 ppkt 2) SIWZ ;
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium -  przypisując mu odpowiednio wagę procentową:
		cena oferty brutto                  -  100 %

3.Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: 

			najniższa  cena oferty brutto
		C  =  -------------------------------------------  x 100 pkt  x  waga kryterium
 		   	cena  brutto oferty badanej
	 Przyjmuje się, że 100% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w  kryterium cena
	 Punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu)  członków komisji  podlegają sumowaniu


	 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów

 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


VI. Forma i zasady wnoszenia wadium
1. Wysokość wadium 
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:              2 000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)
2. Forma wadium
       Wadium może być wniesione w:
	 pieniądzu

 poręczeniach bankowych,
	 gwarancjach bankowych,

 gwarancjach ubezpieczeniowych, u 
	 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  Nr 109 poz. 1158 z póź.zm.)

Termin i miejsce wniesienia wadium
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto
   Zamawiającego  Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/ Koźminek                                        Nr: 71 8404 0006 2001 0015 0486 0001
   najpóźniej w dacie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty  (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty.
	 W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SIWZ kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.

Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 60 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona.
	 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.

 Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy, a mianowicie - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
                a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
                    określonych w ofercie,
   b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
   c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn                                             leżących po stronie wykonawcy.
4. Zwrot wadium
Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy:
	 upłynął termin związania ofertą;

 zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania;
	 zamawiający zwróci wadium w ciągu trzech dni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) który został wykluczony z postępowania;
c) którego oferta została odrzucona, 
Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Utrata wadium
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w cz. VI pkt 3 ppkt. 4 lit a, b i c SIWZ.

VII. Zasady przygotowania oferty

Wymogi formalne
 Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie      niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1
 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub    oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 Oferta musi spełniać następujące wymogi:
	 musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności,

 formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
 poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę
 załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ 
	 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcę.

 Przedsiębiorcy Spółek Cywilnych wraz z ofertą winni dołączyć umowę Spółki Cywilnej.
Uwagi:
 Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą “Za zgodność  z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcę/ uprawnionych przedstawicieli
 Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez      Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza    złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny    podpis w przypadku pieczęci imiennej. 
	 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211z późn.zm.) 
Opakowanie oferty
 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 
 Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem “ OFERTA”
	 W przypadku ofert przesyłanych pocztą, należy je oznaczyć j.w  i dopisać “Oferta – dostarczyć do pok nr 12”
	 W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
3. Koszt przygotowania oferty 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

VIII. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

 Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w pok. Nr 12 piętro I do dnia  28.07.2006 r., do godziny 1000
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 14, piętro I, w dniu składania ofert, o godzinie 1015

 Publiczne otwarcie ofert
 Otwarcie ofert jest jawne. 
	 Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
     sfinansowanie zamówienia.
	 Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, adres, (siedzibę),

    cenę, a także termin wykonania oraz warunki płatności zawarte w ofercie.
	 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający

    prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

Termin związania ofertą
Wykonawca  pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 27 sierpnia. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna   się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może  zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania o  30 dni.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania z ofertą winna być wyrażona na piśmie z jednoczesnym przedłużeniem wniesionego wadium. Odmowa Wykonawcy nie powoduje utraty wadium.
W przypadku wniesienia protestu po upływie termin składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Zmiana i wycofanie oferty
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie “ZMIANA”/”WYCOFANIE”

IX. Istotne postanowienia umowy

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, zgodnie z § 8 wzoru umowy.
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
	pieniądzu;

poręczeniach bankowych;
	gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;
	w poręczeniach  udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
	 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
	w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/ Koźminek Nr 71 8404 0006 2001 0015 0486 0001

Kserokopię dokonania wpłaty (polecenie przelewu) należy przedstawić przed podpisaniem umowy.
	w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 2) od b) do e) SIWZ dokument zabezpieczenia należy dołączyć do złożonej oferty.



2. Termin płatności:
	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku do siedziby Zamawiającego (zgodnie z § 7  wzoru umowy). 


2. Kary umowne
    Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych w wzorze umowy.


3. Wzór umowy
    Wzór umowy określony został w załączniku Nr 6 i wymaga parafowania  przez Wykonawcę.
    

X. Postanowienia końcowe

Ogłoszenie o wyniku postępowania
O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia procedury.

2. Środki ochrony prawnej
	 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI  przysługują wykonawcom, a także innym osobom jeżeli  ich  interes prawny doznał  lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

 Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują  również organizacjom zrzeszającym  wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
	 Pisemny protest można wnieść do Zamawiającego wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego  czynności, do której jest obowiązany  na podstawie ustawy. 

 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia ( protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert).
 Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiający w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 
 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
 Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie- zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 
 Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu zamawiający nie może  zawrzeć umowy. 
 Od oddalenia lub odrzucenia protestu  przysługuje odwołanie. 
 Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub  upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu. 


3. Termin i miejsce podpisania umowy
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.






Wykaz załączników:

Formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1  ustawy - załącznik Nr 2 do SIWZ
Wykaz robót – załącznik Nr 3 do  SIWZ
Wykaz pracowników – załącznik Nr 4 do SIWZ
Kosztorys nakładczy – załącznik Nr 5 do SIWZ
Wzór umowy  stanowiący – załącznik Nr 6 do SIWZ
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik Nr 7 do SIWZ

Projekt budowlano – wykonawczy – załącznik Nr 8




Koźminek, 17 lipca 2006 r.


______________________________________
Podpis osoby uprawnionej 































FZWZ. 341-2/06
               								Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy	

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Koźminek
ul. Kościuszki 7 
62-840 Koźminek

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
"Remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Moskurni"

cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
- zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń
- akceptuje warunki określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń
- w przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert
Termin płatności: .................. dni	
Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia...............................
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): .............................
Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:
....................................., w formie: ...........................................................
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ........................................., w formie: ........................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię .....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________
(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
Załącznik Nr 2 do SIWZ
_________________, dnia _____________________

....................................................................
....................................................................
       (nazwa i siedziba wykonawcy)
Wójt Gminy Koźminek
ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek

		Oświadczam, że jestem wiarygodnym wykonawcą zamówienia publicznego pn.: ............................................................................................................................................................
i spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r, Nr 19, poz.177 ze zm.).

...................................................
        (podpis wykonawcy)

Art. 22. ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

    uprawnień;
	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
	wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
	wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.                                                                		                                                                                            
                                                                                                            Załącznik Nr 3 do SIWZ
                                                                                                            

..................................                                                                                          
 pieczęć wykonawcy                                     

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Nazwa Wykonawcy   .................................................................................................................
Adres Wykonawcy     ............................................................................................................... 

Przedmiot zamówienia (charakterystyka wykonanej roboty budowlanej
Całkowita wartość
brutto
Terminy wykonania prac
od - do 
(podać dzień, miesiąc, rok)
Miejsce wykonania
Nazwa zamawiającego








































                                                         ......................................................
                                                                         data i podpis Wykonawcy












                                                                                                     Załącznik Nr 4 do SIWZ
                                                                                                    
...................................................
    (pieczęć  Wykonawcy)

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

Adres Wykonawcy  ...............................................................................................................................

1. Pracownicy kierownictwa, nadzoru i kontroli robót (kadra inżynierska i personel techniczny średniego szczebla). Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o jego przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.


Lp.
Imię
I nazwisko
Planowana funkcja przy realizacji zamówienia
Zawód
(specjalność, wykształcenie)
Staż zawodowy
Posiadane uprawnienia (techniczne o kierownicze)






























Robotnicy wykwalifikowani


Lp.
Nazwa specjalności
Ilość osób dla każdej specjalności















Wykaz podwykonawców przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania robót


Lp.
Nazwa i adres podwykonawcy
Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę
Kwalifikacje niezbędne do wykonania określonej części przedmiotu zamówienia
























Dnia ...................................  




 ..................................................................................................
 (podpis upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli)
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt umowy o wykonanie robót budowlanych


UMOWA Nr FZWZ. 342/....../06 

zawarta w dniu .......................  roku w Koźminku pomiędzy:Gminą Koźminek, zwaną dalej "Zamawiającą" i reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Koźminek                          -                   Andrzeja Miklasa, a  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
działającą  na podstawie wpisu do Rejestru - .........................................................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd .......................................................................................................................................................  reprezentowaną przez: 
1. ..................................................................................................................................................,
zwaną dalej "Wykonawcą"
o następującej treści.
§ 1 
Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.
	Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,                            kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.
	Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.
	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.
Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 
Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.
Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy. 
Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 


§ 2
Przedmiot umowy

	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na " Remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Moskurni"
	Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik nr .......... do umowy.

Harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do umowy określa zakres robót z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy robót.
§ 3
Obowiązki Stron

	Do obowiązków Zamawiającego należy:1)protokolarnie przekazanie frontu robót,2)przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,3)zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy    określonego w § 2 umowy,4)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy:1)przyjęcie frontu robót,2)zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót w wysokości zryczałtowanej,3)utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,4)przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.5)prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót. 6)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,7)stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy.
§ 4
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 
Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców (Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców):
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne. 



§ 5
Termin realizacji Umowy
	Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie                                 do dnia 15 października 2006 roku 

1)rozpoczęcie ustala się od dnia .................... r. (nie później niż 7 dni po zawarciu niniejszej umowy)2)zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 15 września 2006 roku
	Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy. 

Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
§ 6
Odbiór robót

Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:1)dziennika budowy, 2)dokumentacji powykonawczej,3)protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,4)protokołów badań,5)gwarancji,6)instrukcji obsługi,7)aprobat technicznych,8)atestów i certyfikatów jakości,9)deklaracji zgodności z PN,
10)dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
11)pozostałych dotyczących przedmiotu umowy
	O gotowości dokonania protokolarnego przekazania wykonanych robót końcowych Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na 14 dni przed tym terminem, a o gotowości dokonania odbioru robót częściowych Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na 7 dni przed tym terminem

O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy.

§ 7
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie............................................, plus należny podatek VAT w wysokości .................. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi .............................., słownie: ..................................
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta ....................................................................................
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za poniesione nakłady.
Faktury należy wystawiać na:
Szkołę Podstawową w Moskurni
Moskurnia 9,
62 – 840 Koźminek
NIP: 968 – 079 – 13 - 81
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców. 
Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na rachunku podwykonawcy. 

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie................................ wystawionej przez ......................................... w wysokości: ................................ Słownie: .............................
2.	Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
3.	Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4.	Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

§ 9
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 
Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:a)odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,b)dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:a)żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,b)żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

§ 10
Roboty dodatkowe

Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.
Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  

§ 11
Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 12
Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.2)za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne: 
	 za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu
	 za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

	Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy. 
	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
§ 13
Siła wyższa

Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14
Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 
Zamawiający: 
Gmina Koźminek 
ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek

     Wykonawca: 
Nazwa zamawiającego 
ulica 
Kod Miejscowość 
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 	
Załącznik Nr 1 – Harmonogram
Załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy
Załącznik Nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 	których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

Przedstawicielami Stron są:
1)Zamawiającego:
- Inspektor nadzoru inwestorskiego: ......................................................................................
- Przedstawiciel Zamawiającego: ...........................................................................................
2)Wykonawcy:
- Kierownik budowy: ..............................................................................................................
- Przedstawiciel wykonawcy: .................................................................................................
	Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 



  WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY
		

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

,,Remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Moskurni”
												                                            załącznik nr 1 do umowy 
Lp
Wyszczególnienie robót, obiektów…...........80…….
Zakres rzeczowy
Koszt całkowity
Realizacja – rok 2006
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